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ASSUNTO: CONCURSO DE VÍDEOS “CIÊNCIA PARA TODOS” 

 
 

Senhores Diretores e Professores Coordenadores do Ensino Médio 
Regular e Integral e suas modalidades: Educação de Jovens e Adultos 

– EJA e CEEJA; Classes Prisionais; Fundação Casa 
 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em parceria com a 
Fundação Roberto Marinho/Canal Futura e Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo/FAPESP lançou o concurso de vídeo 

“Ciência para todos”.  
Objetivo:  

Inspirar jovens estudantes e seus professores no desenvolvimento de 
processos pedagógicos com foco na investigação científica através da 

observação do ambiente em seu entorno e produção de perguntas que 
gerem uma problematização. E busca de solução através de pesquisa 

e formulação de hipóteses coerentes para nortear uma busca por 
respostas (Iniciação científica).   

Público – alvo:  Alunos do Ensino Médio matriculados na rede pública 
estadual 

Proposta:  
Realização de vídeos de curta duração por estudantes, que 

documentem processos de solução de problemas locais pelo uso de 
métodos e processos investigativos que caracterizam a produção de 

conhecimento científico.  

Edital e Regulamento: em anexo 
Cronograma: 

* Inscrições abertas: 14 de agosto a 20 de setembro de 2019; 
* Pesquisa e produção do projeto/vídeo: 15 de agosto a 31 de 

outubro de 2019; 
* Envio dos vídeos: 1º de outubro a 31 de outubro de 2019; 

* Divulgação dos 5 (cinco) vídeos selecionados: 14 de novembro de 
2019; 

* Visitas dos vencedores aos Centros de Pesquisa: 18 a 30 de 
novembro de 2019; 

* Exibição do programa Conexão em edição especial Ciência para 
Todos: 9 a 13 de dezembro de 2019. 

 
Inscrição:  Plataforma Prosas 

Disponível em: https://prosas.com.br/editais/5809?locale=pt 

https://prosas.com.br/editais/5809?locale=pt
https://prosas.com.br/editais/5809?locale=pt


Mais informações:  
http://www.futura.org.br/concurso-ciencia-para-todos-lanca-desafio-

para-jovens-do-ensino-medio/ 

 
Solicitamos a divulgação do Concurso e regulamento em ATPC para 

ciência dos professores e, especial atenção das escolas do PEI/EM, as 
quais contam com disciplinas diversificadas, parcerias e já 

desenvolvem atividades de iniciação científica.  
 

Contamos com a colaboração e participação de todos! 
 

 
 

Atenciosamente, 
PCNPs Marly Marsulo (Biologia) e Luciana Victória (Ciências) 

 
 

De acordo  

 
 

Fábio Augusto Negreiros 
Dirigente Regional de Ensino 
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